Hundborg, 25 feb. 2016

Vedtægter for HUR - Hundborg Udviklingsråd
Hundborg D. 25 Februar 2016

§ 1. Foreningens formål er at skabe vækst og udvikling i Hundborg og Omegn med de midler, der står
tilrådighed.
§ 2. Foreningen er upolitisk.
§ 3. Enhver borger i Hundborg og Omegn, som er fyldt 18 år samt foreninger kan blive medlem.
§ 4. Medlemsskab sker ved henvendelse til ét bestyrelsesmedlem.
§ 5. Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand.
§ 6. Årligt kontingent fastsættes af bestyrelsen.
§ 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§ 8 Den ordinære generalforsamling afholdes i sidste halvdel af november måned med følgende
dagsorden:
1 Valg af stemmetællere
2 Valg af dirigent
3 Formandens beretning
4 Fremlæggelse af regnskab
5 Valg til bestyrelse
6 Valg af 1 suppleanter
7 Valg af 2 revisorer
8 Indkomne forslag
9 Evt.
§ 9. Ordinær generalforsamling skal bekendtgøres 14 dage forud i et offentlig medie.
§ 10. Ved den ordinære generalforsamling fremlægges regnskabet til godkendelse. Regnskabet skal
væreforsynet med revisorernes underskrift.
§ 11. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen 5 dage før
generalforsamlingen.
§ 12. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når ⅓
medlemmer skriftligt begærer det.
§ 13. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. Hvert valg sker for 2 år ad gangen. Første gang
fratræder den mindre halvdel efter 1 års forløb ved lodtrækning. Desuden vælges hvert år en 1 suppleant
og 2 revisorer. I særlige tilfælde kan et bestyrelsesmedlem vælges for et år.
§ 14. Efter generalforsamlingen holdes der konstituerende bestyrelsesmøde, hvor der foretages valg af
formand, næstformand, kasserer og sekretær.
§ 15. Bestyrelsen forvalter foreningens midler og er berettiget til at tage initiativ i alle tilfælde, hvor det
foreningsmæssigt skønnes at være af interesse for Hundborg og Omegn. Kun formanden og kassereren
kan trække på foreningens midler indestående i bank eller sparekasse.
§ 16. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.
§ 17. Nedlæggelse af foreningen behandles på to generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.
§ 18. Ved opløsning af Hundborg Udviklingsråd overgår evt. formue til almennyttigt formål i Hundborg
og Omegn.

